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Таблиця 
Морфологічний склад крові хворих на піометру кішок  

при консервативному лікуванні, М±m   

До лікування 
На 7-му добу після початку 

лікування 
дослідні групи дослідні групи Показники крові 

перша, n=5 друга, n=5 перша, n=5 друга, n=5 
Еритроцити Т/л 6,3 ± 0,27 5,8 ± 0,41 6,26 ± 0,16 6,3 ± 0,13 
Лейкоцити Г/л 29,2 ± 1,86 23,5 ± 4,27 18,24 ± 0,68*** 20,58 ± 0,49

Гемоглобін, г/л 100,3 ± 8,47 95,6 ± 3,33 96,2 ± 4,79 106 ± 2,43* 

ШОЕ, хв 46,6 ± 12,65 41,6 ± 10,36 23,8 ± 2,80 24,2 ± 3,92 
Лейкограма 

Базофіли, % 0 0 0 0 
Еозинофіли, % 2,6 ± 0,60 3 ± 1,55 3,2 ± 0,37 3,2 ± 0,80 
Нейтрофіли: 
юні, % 

1,4 ± 0,73 1,2 ± 0,55 0 0 

паличкоядерні,% 12,2 ± 1,28 11,2 ±1,62 7,4 ± 0,51** 7 ± 0,71* 
сегментоядерні,% 45,0 ± 2,87 55,2 ± 5,18 42,2 ± 2,03 43,4 ± 2,84*
Лімфоцити, % 35,2 ± 1,77 27,6 ± 2,14 44,4 ± 1,63** 44 ± 1,64 ***
Моноцити, % 3,6 ± 1,12 1,8 ± 0,92 2,8 ± 0,86 2,4 ± 0,51 

Примітка: * - р<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 порівняно з показниками до лікування. 

Висновок. Консервативне лікування хворих піометрою кішок другої групи
протягом 7-ми діб сприяло звільненню матки від ексудату, гальмувало перебіг 
запального процесу та інтоксикацію організму, підтвердило ефективність
симптоматичної терапії і забезпечило видужування 60 % тварин. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БРОВАСЕПТОЛУ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ ПРИ 
ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА ДИСПЕПСІЮ В ТОВ СП «НІБУЛОН», 

ФІЛІЯ РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шеремет С. І., ст. викладач 

Постановка проблеми. Одним із реальних шляхів збільшення виробництва 
продуктів тваринництва – профілактика різних хвороб і підвищення збереження 
молодняка, особливо новонародженого, загибель якого залишається ще дуже високою. 
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Збереження новонароджених телят та отримання здорового, добре 
пристосованого до технологічних процесів вирощування молодняку є основою виходу 
тваринницької продукції. Найважливіше зберегти молодняк у перші 15-20 діб життя, бо 
в цей період загибель хворих телят становить 50%. Крім того, телята, які перехворіли в 
ранньому віці надалі гірше розвиваються, у них більш низький рівень резистентності і 
на 15-20% менший приріст маси тіла. 

Таким чином при лікуванні телят необхідно використовувати весь комплекс 
специфічної профілактики, спрямованний на боротьбу з патогенною мікрофлорою, 
дегідратацією організма, на відновлення моторної, секреторної, абсорбційної функції 
травного каналу, водно-електролітичного балансу і підвищення неспецифічної 
резистентності тварин, що в комплексі забезпечить видужання молодняка і збереження 
їхнього поголів'я [1, 3] 

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняними вченими проведені дослідження які 
вказують, що при лікуванні телят необхідно використовувати комплекс специфічної 
профілактики, спрямованої на боротьбу з патогенною мікрофлорою, дегідратацією 
організму, на відновлення моторної, секреторно-адсорбційної функції травного каналу, 
водно-електролітного обміну і підвищення неспецифічної резистентності організму 
тварин [2,4] 

Мета роботи. Дослідження терапевтичної дії препарату бровасептолу 
ін'єкційного при лікуванні диспепсії новонароджених телят. 

Об’єктом дослідження були хворі на гострі розлади харчо травлення телята. 
Методика дослідження. Для проведення досліду сформували 2 групи по 8 

телят в кожній: одна група -контрольна, інша - дослідна. Для достіду тварин підбирали 
за віком, живою масою, клінічним проявом захворювання, терміном захворювання, 
формою захворювання. В процесі дослідницької роботи тваринам обох груп вранці і 
ввечері вимірювали температуру тіла, підраховували частоту пульсу, дихання, 
досліджували загальний стан, ступінь пригнічення, габітус, прийом молозива і апетит, 
реагування на зовнішні подразники. Слідкували за зневодненням організму, станом 
носового дзеркала, скуйовдженістю, блиском і ломкістю шерсті, западанням очей в 
орбіти. 

На початку досліду та в кінці дослідницької роботи проводили загальний аналіз 
крові та його дані аналізували. Кров для досліджень брали з яремної вени до годівлі. 
Згідно методик досліджували на 5,10 і 20 добу.  

В контрольній групі телят лікували наступним методом: телят витримували на 
напівголодній дієті, для цього 1-2 рази на добу чергове поїння молозивом змінювали 
рівним по об'єму ізотонічним або 1% розчином натрію хлориду. При тяжкій формі 
хвороби призначали індивідуально комплексне лікування: проводили нормалізацію 
секреторних і мікробних процесів в шлунково-кишковому тракті шляхом випоювання 
телятам дієтичних і лікувальних препаратів (суцвіття ромашки, кінського щавлю). 

Для пригнічення розвитку в кишково-шлунковому тракті патогенної мікрофлори 
призначали антибактеріальні засоби - антибіотики.Тилозомиколь 5% в дозі 1 мл. на 10 
кг маси тіла 1 раз на добу, 4 доби підряд. 

Для попередження зневоднення та інтоксикації організму здійснювали шляхом 
введення всередину,  внутрішньовенно розчину Рінгера-Лока внутрішньо черевно 
електролітів та ізотонічних розчинів.  

В другій групі лікування було такеж як і в контрольної групи, але замість 
Тилозомиколю 5% використовували бровасептол ін'єкційний. 

Результати досліджень. Результати лікування телят з гострими розладами 
харчотравлення (табл. 1-2) свідчать про різну його ефективність в залежності від 
методу лікування і форми хвороби. 
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Таблиця 1 
Результати лікування телят в ТОВ СП «НІБУЛОН»,  
філія Романівського району, Житомирської області 

Метод лікування 
Показники Застосування 

бровасептолу ін'єкційного
Застосований в 
господарстві 

Легка форма 
Кількість хворих телят 5 3
Видужало після лікування 5 3
Загинуло 0 0

Тяжка форма 
Кількість хворих телят 3 5
Видужало після лікування 3 4
Загинуло 0 1

При лікуванні, яке застосовувалося у господарстві раніше стан хворих телят на 
легку форму розладу харчотравлення став покращуватися з третьої доби і до п'ятої доби 
одужували всі тварини. Після застосування бровасептолу ін'єкційного стан хворих 
телят з другої доби лікування значно покращився. У більшості телят припинилися 
проноси, з'явився апетит. Із шести телят хворих легкою формою гострого розладу 
харчотравлення до третьої доби лікування видужали всі. 

Із телят хворих тяжкою формою у першій групі загинуло одне теля, а у другій - 
видужали всі. 

Таблиця 2  
Біохімічні показники крові дослідної і контрольної групи 

Групи телят 
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Дослідна 8 72+0,9 2,4±0,02 1,62±0,01 47±1,2 

Контрольна 8 5,0±1,3 1,81+0,03 1,31+0,03 32±1,2 

Достовірність, Р Р<0,05 Р<0,001 Р<0,05 Р<0,05 

З таблиці видно, що загальний білок, неорганічний фосфор і резервна лужность 
у телят дослідної групи вищий, ніж у телят контрольної групи. 

Висновки: 
1. лікування телят з гострим розладом харчотравлення із застосуванням

бровасептолу ін'єкційного є більш ефективним в порівнянні з методом, який 
застосовується в господарстві. 

2. Даний препарат позитивно впливає на біохімічні показники крові, що сприяє
доведення показників до фізіологічної норми, в порівняні з контрольною групою, де 
вони нижчі. 
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